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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

ชอผลติภณัฑ์ื  
อะเซทลินี, ละลาย 
สตูรเคม ีC2H2 
การใชงาน้  

ไมม่ขีอ้มลู 
รายละเอยีดผูผ้ลติ 
บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชน ั 15 อาคารบางนาทาวเวอร ์2/3 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด  
กโิลเมตรท ี6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศพท ์ั (66) 2338-6100   โทรสาร (66) 2312-0126 
อเีมล: csc.lg.th@linde.com  
หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  (24 ชวโมงั ): 1384 

 

2     ขอ้มูลระบคุวามเป็นอนัตราย 

 

การจาํแนกประเภท 
ความรอ้นอาจทําใหเ้กดิการระเบดิ 
เกดิระเบดิไดไ้มว่า่จะสมผสักบัอากาศหรอืไม่ั  
ไวไฟสงูมาก 
ความเสยงทมีตีอ่มนษุยแ์ละสงแวดลอ้มี ิ  
ก๊าซละลาย 
 
3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
องคป์ระกอบ/สงเจอืปนิ  

CAS Nr: 74-86-2 
EEC Nr (from EINECS): 200-816-9 
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนื  ทสีงผลตอ่การจําแนกิ ่
ประเภทของผลติภัณฑ ์
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหเ้กดิการขาดอากาศหายใจ อาการ
อาจรวมถงึการสญูเสยความสามารถในการเคลอืนไหวและี
รูส้กตัว ผูป้ระสบภัยอาจไมร่ะวังการขาดอากาศหายใจ ทคีวามึ
เขม้ขน้ตําอาจเกดิการง่วงซม อาการอาจรวมถงึมนึหัว ปวดหัวึ
คลนืไส และสญูเสยการเคลอืนไหว ควรเคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัย้ ี
ไปยังบรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวมอปุกรณค์รอืงชวยหายใจ ่
จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่นคลาย พรอ้มโทรเรยีกแพทย ์
ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้หยดุหายใจ้ ่  
การกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการกนิเป็นไปไดน้อ้ยมากั  
 

5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

ภาชนะอาจฉีกขาดหรอืระเบดิเมอืทอ่สมผัสกบัไฟั  
อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์

การเผาไหมไ้มส่มบรูณอ์าจกอ่ใหเ้กดิก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์
สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

สารดับเพลงิทรีูจั้กกันทังหมดสามารถนํามาใช ้
วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของก๊าซ อยา่ดับเปลวไฟก๊าซรัวนอก
เสยจากจําเป็นจรงิ อาจเกดิการเผาไหมอ้กีครังดว้ยตัวเองี /ระเบดิ  
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

ใชอปุกรณช์วยหายใจในพนืทอีับอากาศ้ ่  
 
6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

ขอ้ควรระวงัสวนบุคคล่  

สวมเครอืงชวยหายใจแบบครบชดุเมอืเขา้สพูนืท ีเวน้แตพ่สิจูน์่ ่
แลว้ปลอดภัย ออกจากพนืท ีตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบาย
อากาศอยา่งเพยีงพอ กําจัดแหลง่กําเนดิไฟ 

ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

พยายามหยดุการรัวไหล   
วธิกีารทําความสะอาด 

ระบายอากาศในพนืท ี
 

7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

การใชงาน้ : 

ตอ้งแน่ใจวา่เครอืงมอืเพยีงพอตอ่การใชงาน้   ป้องกันการดดูนํา   
กลับลงไปในทอ่บรรจ ุไลอ่ากาศออกจากระบบกอ่นการเตมิก๊าซ 
ใชเครอืงมอืเฉพาะอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน ซงเ้ ึ หมาะสมกับผลติภัณฑ ์
ทังความดันและอณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากมขีอ้สงสย ั
เกบ็ใหห้า่งจากแหลง่กําเนดิไฟ (รวมถงึการเกดิไฟฟ้าสถติ)  
อา้งองิคําแนะนําการใชงานของผูจํ้าหน่าย้  
การจดัเก็บ: 

รักษาความปลอดภยัของทอ่บรรจโุดยป้องกันไมใ่หล้ม้ จัดเก็บทอ่
บรรจทุอีณุหภมูตํิากว่า 50 องศาเซลเซยสในสถานททีอีากาศี
ถา่ยเทไดด้ ี แยกการจัดเก็บออกจากก๊าซไวไฟและสารไวไฟอนืๆ 
ปฏบิัตติาม " Technische Regeln Druckgase (TRG) 280 Ziffer 5" 
 

8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้องกนัสวนบคุคลั ่  

 
การป้องกนัสวนบุคคล่  

มรีะบบระบายอากาศทเีพยีงพอ ไมส่บูบหุรขีณะทกีารจัดการ
ผลติภัณฑ ์สวมชดุป้องกัน มอื รา่งกาย และศรษะ อยา่งเหมาะสม ี
สวมแวน่ตาทมีเีลนสกรองทเีหมาะสมเมอืใชในการตัด์ ้ /เชอมื  

 

9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

ลกัษณะทวัไป 

ลกัษณะปรากฎ/ ส:ี ก๊าซไมม่สี ี
กลนิ: คลา้ยกระเทยีม คณุสมบัตเิตอืนตําทคีวามเขม้ขน้ตํา 
ขอ้มูลสาคญัดา้นสงแวดลอ้มํ ิ , สขุภาพ, ความปลอดภยั 

นําหนกัโมเลกุล: 26 กรัม/โมล  
จดุหลอมเหลว: -80.8 องศาเซลเซยสี   



 
 

เอกสารความปลอดภยั 
อะเซทลินี, ละลาย 

 
Creation date : 27.01.2005 Version : 1.3 SDS No. : 8364 

Revision date : 01.04.2016  Page 2 of 3 

    
 
จดุระเหดิ: -84 องศาเซลเซยสี  
อุณหภมูวิกิฤต: 35.2 องศาเซลเซยสี   
อุณหภมูทิสีามารถตดิไฟ: 325 องศาเซลเซยสี  
ชวงไวไฟ่ : 2.4 %(V) - 88 %(V) 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ: 0.9  
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว:  ไมเ่กยีวขอ้ง  
ความสามารถในการละลายได ้: 1185 มลิลกิรัม/ลติร  
ความดนัสงูสดุในการบรรจ ุ(บาร)์: 19 บาร ์
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

สามารถสรา้งสวนผสมทรีะเบดิไดก้ับอากาศ อาจสลายตัวรนุแรง่
ทอีณุหภมูแิละ / หรอืความดันสงู หรอืในททีมีตัีวเรง่ปฏกิริยิา 
เกดิอะเซไทไลดซ์งระเบดิไดก้ับทองแดง เงนิ และปรอท หา้มึ
ใชโลหะผสมทมีทีองแดงมากกวา่้  70% อาจทําปฏกิริยิารนุแรง
กับสารออกซไดซิ  ์ 
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลทวัไป 

ไมม่ผีลทางพษิวทิยาจากผลติภัณฑนี์ 
 

12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

ขอ้มูลทวัไป 
ไมม่สีวนเสยหายทเีป็นทรีูจั้กกันในระบบนเิวศทเีกดิจาก่ ี
ผลติภัณฑนี์ 
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 

ขอ้มูลทวัไป 

หา้มปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีมีคีวามเสยีงของการสรา้งสวนผสมที่
ระเบดิไดก้บัอากาศ ควรกําจัดก๊าซเสยผา่นเตาเผาทเีหมาะสมี
ดว้ยตัวจับไฟยอ้นกลับ  อยา่ปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีสีามารถ
สะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิอันตราย  ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายหากตอ้งการ
คําแนะนํา 
  
EWC Nr. 16 05 04* 

 

14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 

ADR/RID 

Class   2  Classification Code  4F  
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1001 อะเซทลินี, ละลาย 
UN 1001 อะเซทลินี, ละลาย 

Labels   2.1  Hazard number  239 
Packing Instruction P200 
 
IMDG 

Class   2.1 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1001 อะเซทลินี, ละลาย 
Labels   2.1 
Packing Instruction  P200 
EmS   FD, SU 
 
IATA 

Class   2.1 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1001 อะเซทลินี, ละลาย 
Labels   2.1 
Packing Instruction  P200 

ขอ้มูลการขนสงอนื ๆ่  
ใหแ้น่ใจวา่ผูขั้บรถตระหนักถงึอันตรายทอีาจเกดิจากการบรรทกุ
และรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิอบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉิน กอ่นที
จะขนยา้ยทอ่ผลติภัณฑ ์ใหแ้น่ใจวา่มคีวามปลอดภัยแน่นอน ให ้
แน่ใจวา่วาลว์ทอ่ปิดและไมรั่วไหล ใหแ้น่ใจวา่หมวกเตา้เสยบวาลว์ี
หรอืปลัก (ทจัีดให)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  ใหแ้น่ใจวา่
อปุกรณป้์องกันวาลว์ (ทจัีดให)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  
ใหม้ันใจวา่มอีากาศถา่ยเทอยา่งพอเพยีง  มกีารปฏบิัตสิอดคลอ้ง
กับกฎระเบยีบทใีชบังคับ้  

 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 
หมายเลขใน  Annex I of Dir 67/548 

601-015-00-0 
การจาํแนกประเภท EC 

F+; R12, R5, R6 
 
การตดิฉลาก 

- สญลกัษณ์ั  

F+  ก๊าซไวไฟสงูมาก 
- รหสัแสดงความเสยงี  

R5  เกดิระเบดิไดเ้มอืไดรั้บความรอ้น 
R6  เกดิระเบดิไดไ้มว่า่จะสมผสักบัอากาศหรอืไม่ั  
R12  สารไวไฟสงูมาก 
- รหสัแสดงความปลอดภยั 

S9  เกบ็ในสถานททีมีอีากาศถา่ยเทด ี
 S16  เกบ็ใหห้า่งจากแหลง่ทมีสีารตดิไฟ-หา้มสบูบหุร ี
S33  ระมัดระวังในการตรวจวัดประจไุฟฟ้าสถติ 
S7  เกบ็ในภาชนะทปิีดสนทิ 
 
กฏขอ้บงัคบัระดบัสากลเพมิเตมิ 

Pressure Vessel Regulation 
Regulations for the prevention of industrial accidents 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
ประเภทมลพษิทางนํา 

ไมเ่ป็นมลพษิตอ่นํา อา้งถงึ VwVwS จาก 17.05.99 

TA-Luft 
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ไมม่กีารจัดประเภท อา้งถงึ TA-Luft 

 

16     ขอ้มูลอนืๆ 
 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจกฎขอ้บงัคับระหวา่งประเทศและทอ้งถนิไดม้ี
การนํามาปฏบิัต ิใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฎบิัตกิารเขา้ใจอันตรายของความ
ไวไฟ อันตรายของการขาดอากาศหายใจมักถกูมองขา้มและ
ตอ้งเนน้ระหวา่งการฝึกอบรม กอ่นทจีะใชผลติภัณฑนี์ใน้
กระบวนการหรอืการทดสอบใหม่ๆ  ควรดําเนนิการศกษาความึ
เขา้กันไดข้องวัสด ุและความปลอดภัยอยา่งละเอยีด 
คําแนะนํา 
การจัดทําเอกสารนีไดรั้บการดําเนนิการทเีหมาะสม ความรับผดิ
สาหรับการบาดเจ็บหรอืความํ เสยหายทเีกดิจากการใชงานไม่ี ้
สามารถยอมรับได ้รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีเชอื
วา่ถกูตอ้ง ณ เวลาทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ 
Linde safety advice 
No. 2  Handling of gas cylinders at and after fire / heat 
exposure 
No. 3  Oxygen deficiency 
No. 7  Safe handling of gas cylinders and cylinder bundles 
No. 10  Handling of acetylene 
No. 11  Transport of gas receptacles in vehicles 

 

End of Document 


